NORGES STØRSTE AVIS FOR SATIRE, IRONI, HETS OG HUMOR!

FISKEBEINER’N

Redaktørens
svada-hjørne
Av Sebastian Torgersen
Velkommen til en ny
innholdsrik
treningshøst!
Sommeren har vært varm
og da er det ekstra godt å
trøkke til i trøndermyr og
ensiffrede
grader
på
Meråkersamling.
Selv om vi bare er i
september er det godt å se
at nivået er skyhøyt på
hardøktene og at det er
minst like godt trøkk på
fest, om ikke enda bedre!
Denne høsten arrangerer vi
Test cup hvor du får gode
muligheter til å vise din
barmarkstyrke. Selv har jeg
også Hu og Hei som et mål
og håper å se mange
langrennsløpere på start i år
for et myrgamp-maraton i
Bymarka.
Bruk
siste
langturen
på
denne
samlingen som en skikkelig
test og meld deg på.
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Har
du
liggende
noe
i
kamerarullen vi i Fiskebeinernredaksjonen burde hatt tak i?
Eller ønsker å skrive en artikkel?
Send hva som heltst inn til oss på
e-post:
langrennfb@stud.ntnu.no
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Leder’n har ordet
Hu og hei!
Endelig er høsten her! Tropevarmen har
for lengst forlatt landet, og endelig
begynner bladene å farge asfalten gul og
rød. Det betyr også at fiskesesongen er
over for min del, men for andre har den
kanskje nettopp begynt(?). Det gror i alle
fall godt i langrennsgruppa om dagen,
både på fest og på trening! Mange nye
fjes gleder mitt helgrønne NTNUI-hjerte,
og jeg håper så mange som mulig blir
med resten av høsten og til vinteren! Jeg
kan garantere at vennene du får i NTNUI
vil følge deg resten av studietiden i
Trondheim (og livet).
På Meråkersamlingen gir vi en forsmak på alle høstens
høydepunkter! Først ut er motbakkeintervall, som simulerer
motbakkeløpet Gråkallen Opp 21.okt, klubbmesterskap i
motbakkeløp. Neste ut er rulleskitestrenn som gir deg et wake
up – call om at jobben må gjøres før Hyttekarusellene starter i
januar. Til slutt har vi en søndagslangtur i hyperrelevant
trøndermyr som virkelig gir oss en gjennomkjøring før Hu og
hei 6.okt! Klarer langrennsgruppa å vise at vi er best også med
kart? Eller som en legende en gang sa: «Du vet du er
langrennsløper når du angrer på at du kjøpte kartet til Hu og
Hei». I hu og hei er det nemlig bare å henge i vei, løpe i gruppe
og finne postene som o-løperne leder oss til.
Håper alle koser seg på samling. Vi snakkes på trening!
Jørund
Leder’n
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Hva skjer fremover?
Mye kult å se frem til de neste ukene. Nytt av året er Test cup.
Poenggivingen er lik som i hyttekarusellen, men kun de 3 beste
konkurransene teller. Hvem er NTNUIs beste på barmark?
Dato

Arrangement

Beskrivelse

Tirsdag 18. september

Test cup race 1:
Dragvolltestløp

Jenter: 3 km (1 runde)
Gutter: 6 km (2 runder)

Lørdag 22. september

Test cup race 2:
KM rulleski Meråker

Jenter: ca 8,4 km (2 runder)
Gutter: ca 12,6 km (3 runder)

Torsdag 4. oktober

Test cup race 3:
Bjørndalen staketest

Slak motbakke staking 4,8 km
opp til Heimdal

Lørdag 6. oktober

Hu og Hei

Fantastisk tur-orienteringsløp i
Bymarka arrangert av NTNUI
orientering

Søndag 21. oktober

Test cup race 4:
Gråkallen opp

Fra Ila til Gråkallen. Hvem blir
klubbmester i motbakke?

1.-4. November

Snøsamling
Bruksvallarna

Kickstart skisesongen
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Jentetrening
Av Anna Jensen

Endelig var det duket for en trening hvor tempoet på skravlinga
var raskere enn pacen. Turen vi hadde valgt oss ut gikk fra
Stavne Bru og opp til Studenterhytta. Det ble hyppig med
gåbakker og sladder fra bli-kjent-festen. Vel fremme på
Studenterhytta ble det badstu etterfulgt av en bedre
karbonademiddag. Kvelden bød på speed-date med temaer
som kjærlighetsliv, mål for 2018/19 sesongen og forventninger
til (guttene i) langrennsgruppa.
Det er ingen tvil om at hvis hele
denne gjengen fortsetter å vise
seg utover høsten, blir det enda
bedre stemning på både trening
og fest.
Undertegnede takker for en bra
trening og håper samtlige av
guttene stiller neste gang vi tar
turen til Studenterhytta for
Speed-date og trøkk.
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motepoliti
På onsdag gikk sesongens første jentetrening av
stabelen. Fiskebeinerredaksjonen tok selvfølgelig med
rød løper, og lot vår egen moteekspert, Gjøn Thomas,
vurdere jentene!

Gjøn Thomas
Moteekspert og driver egen
skjønnhetssalong på Øya
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Anna, du Anna. Du starter
så bra! Jakka er tidløs, og
funker året rundt. Jeg
digger også Sauconyskoene. Men når det
kommer til shortsen detter
jeg ut. Denne ser ikke ut i
månelys en gang! Likevel
har jeg troa på deg Anna,
og gleder meg til se hva du
har på i myra i Meråker!

Frida, du ligner mer og mer
på en motestjerne. Dette
antrekket er både lekkert og
sexy. Sokkene kan
diskuteres, men jakka og
skoene er stilrene og
matchende. Du pimper det
opp med noen freshe
oakleys, og sammen med
den baggy shortsen er dette
bare midt i blinken.

Terningkast 3

Terningkast 6
o
tep
mo

liti
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mo
tep
o

liti

Elise, Elise, Elise..Hvor skal
jeg begynne? Jakka og
shortsen er moteriktig og
matcher høstfargene
perfekt. Hoka-sko er også en
favoritt i år, men
pannebåndet!? Hva gikk galt
her? Hvitt pannebånd er
helt mis-match. Her burde
du mye heller spritet opp
med et knæsj oransje, eller
beige pannebånd.
Terningkast 4

7

MERÅKER 18/19

Ingrid, du stråler på den røde
løperen! Her er det mye liv,
også fashion-messig. Høye
sokker er så «in» om dagen
og sammnen med classy
asics-sko er dette aldri feil.
Likevel kunne jeg gjerne sett
en annen farge på sokkene
for å bryte opp, for eksempel
brun. Den røde swix-logoen
og drikkebeltet matcher
perfekt, og er detaljer jeg vet
er nøye planlagt.

o
tep
o
m

liti

Terningkast 5.
8

FISKEBEINER’N

mo
tep
o

Her ser jeg bare
bakstussen på deg
Christian, og det er
kanskje like greit.
Hva er det du har på
deg!? Tights og
super, høye grå
ulvangsokker og
adidas
fotballlshorts!?
Christian, dette er et
rulleskirenn, ikke et
bad taste party.
Terningkast 1
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Sos.Kom gir kudos
Av Gunnar Wang-Haugseth

Denne spalten gir en liten ekstra
oppmerksomhet til en som har utmerket
seg litt ekstra innenfor det sportslige og
det sosiale den siste tiden. Det er en kjent
sak at mange av langrennsgruppas
medlemmer er bedre på fest enn de er i
skisporet. Her gir vi kudos til de som
klarer å kombinere begge deler. Denne
gangen skal vi trekke frem NTNUI’s egen
cavagutt; Jakob Meløy.

Den prisnominerte i sitt ess

Et nytt semester i gang og vi har dundra høsten i gang med
Sweco-sprint, treninger og bli-kjent fest. Meløy har stilt opp og
levert til toppkarakter. På bli-kjent fest stilte Meløy med hus, men
ikke nok med det, han hadde også gjort om rommet sitt til et
VIP-rom. Her ble shottene delt ut til alle og enhver, inkludert
seg selv. Illustrert på bilde her:

Jakob demonstrer et partytriks

Det ryktes også at dersom noen inviterer på cavasøndag vil
Meløy være der før det er gått 20 min. Dette kan sikre kilder i
langrennsgruppa bekrefte. Meløy er dermed blitt NTNUI´s nye
cavagutt. Dersom det er fest eller intervall kan du regne med at
Meløy stiller opp og presterer. Dette fortjener kudos.
Til alle andre: fortsett å stille opp så er kanskje du den neste til å
få kudos :)
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Norseman 2018 race report
3,8 km i Eidfjord
180 km fra Eidfjord til Austbygdi
42 km fra Austbygdi via Rjukan til
Gaustatoppen 1883 m.o.h.

Trigutta klare for sitt livs største utfordring

Fiskebeinerredaksjonen har pratet
med trigutta etter debuten i
verdens hardeste triatlon.
Først lillegutt, Jørund:
Svømmingen startet meget bra.
Klarte å holde ryggen til @lcvold i
nøyaktig 10 meter, og levde
egentlig de første hundre meterne
på det, før flere og flere tok meg
igjen. Vannet var ikke så halvgæli
kaldt, rundt 16 grader, noe som er
ganske
varmt
i
Norsemansammenheng.
Nesten
inne ved land var det tjukt med folk
på kaia og jeg klarte akkurat å
spotte midt supportcrew og strike
en pose. Opp av vannet på 1t og 6
min og nr. 40!
På vei oppover Måbødalen suser
noen tempokanoner forbi, men jeg
lar dem gå og tenker «vi ses i
zombie hill» - vel, vi gjorde kanskje
ikke det, menmen.
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Nesten oppe ved Vøringsfossen
ser jeg meg litt tilfeldig tilbake, og
jaggu ser jeg rett inn i øya på
senior,
Sebastian.
Rakk
litt
skitsnakk før jeg merker at Seb har
skumle planer og jeg må bare la
han gå. Nærmer meg Dyranut når
det plutselig nøkker til i hofta. En
velt over noen trikkeskinner i Oslo
sentrum 4 uker før satt i fortsatt.
Men røntgen viste ingen brudd,
ergo som ! actionfrank! (noen
kilometer lenger bak i løypa) ville
sagt: «Walk it off" ». 6 paracet og
155 km senere nærmet Austbygdi
seg, endelig.
En vanvittig lettelse å begynne
løpinga uten smerter i hofta, nå
skulle det jages! Men i det jeg
skulle sjekke pace’n merker jeg at
jeg har glemt klokka i T2. KRISE!
Klarer akkurat å skrike til support
«KLOKKA!!». Support skjønner
alvoret og klokka er på hånda 1,5
km etter T2. Får også høre av
support at jeg ligger på 46.plass,
og tok 12 plasser i T2.
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Etter 20km på løpingen dukker det
massive
målområdet
opp:
Gaustatoppen. Det er fortsatt 1600
høydemeter
igjen,
og
den
beryktede Zombie Hill står snart for
tur. På vei inn i bakken får jeg
rapporter om at Seb er dyktig sliten,
men det er fortsatt 33 min mellom
oss. En umulig oppgave jeg slår fra
meg. ZH er 7 km lang før det flater
litt ut mot Stavsro. Klarer å dra
igang tømmerstokkene og løper
innover mot Stavsro.
Fra Stavsro besto rutinen av: Gønne
på løping til man ble sliten og
svimmel, roe ned litt, sippe litt
Redbull, før en ny syklus. Holdt på
sånn hele veien opp og fungerte
overraskende bra! Midt i bakken
kommer ny rapport om at det kun er
9min opp til Sebastian. Jeg øyner
håp, men det holder ikke. Kommer i
mål på 12:07:13 og 30. plass. En
fantastisk følelse på toppen og at
det hadde gått så bra med topp 30
på både meg og Sebastian.

Viktig å hilse til fansen underveis!

Gale NTNUI-fans sto tett i tett langs løypa
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Sebastian beskriver dagen slik:
Kl 0200 ringer vekkerklokken.
Bekmørkt og ikke veldig nervøs,
men nervene skulle komme da
Jørund og jeg satte oss på ferga kl
4. Kl 0445 hopper vi i vannet og
har en drøy time med svømming
foran oss. Jeg visste at Jørund
svømmer fortere enn meg, men
gjennomførte akkurat som ønsket
og han fikk 8 min ledelse. Ut på
sykkelsete som nr. 120. Syns de
rundt meg syklet veldig sakte, og
det tok noen minutter før jeg
kastet et blikk ned på wattmåleren
og så det gikk i overkant fort.
«Burde vel være fornuftig nå
Sebastian. Du skal opp 1000
høydemeter og har over 10 timer
igjen!». Adrenalinet var skyhøyt og
var sykt gøy å plukke folk oppover,
er vel ikke farlig å trå på litt. Må jo
ta igjen Jørund!
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Etter 40 min så jeg en grønn
seigmann foran meg. Endelig, der
er’n. Nå kan du slippe opp litt på
gassen sa fornuften i meg, men
etter litt prating med Jørund
bestemte jeg meg for å tråkke hardt
igjen. Plukket stadig folk oppover
mot Hardangervidda. Hver utøver
må ha sin egen support-bil og
pappa og diddern (Didrik G.
Henriksen) sto fast i kø og den
planlagte
langingen
uteble.
Smådesperat opp mot Dyranut fikk
jeg heldigvis drikke av Ingrid og
Amanda som var gode heiere
underveis. 104 stykker passert og
oppe på 16. plass på Dyranut. Da
var det godt å få vinden i ryggen og
skrudde ned farten noe knepp.
Regn og 10-12 grader ble til rundt
20 ved Geilo. Kjente det ble seigt
opp Imingfjell, men holdt greit og
kom inn til 16. plass da løpeskoene
skulle på.
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Følte meg bra og holder godt
igjen for å løpe meg inn. 15 km ut
i løpingen vrenger magen seg og
jeg må i grøfta for å drite, men
magen blir ikke bedre. Får
heldigvis i meg det diddern og
fattern langer. 4 dobesøk og store
kramper i leggen resulterte i gåing
i Zombiehill (første 7 av de 17 km
med motbakke på slutten).
Konkurrentene fløy forbi og
motivasjonen var på bunn.
Fanklubben med trompet og sang
heiet intenst og det hjalp! Magen
ble
løpbar
og
krampene
håndterlige

Skjønte at Jørund kom nærmer og
klarte å løpe de siste 10 km i grei
fart. Øynet et håp om å komme
under 12 timer en kilometer før
mål og spurtet som en gal siste 10
minuttene. 11 timer og 59
minutter ble tiden og 26. plass.
Selv med litt trøbbel underveis ble
det en suksess og er veldig
fornøyd. Kult å få Jørund inn rett i
hæl!
Anbefaler alle å melde seg på
lotteriet. Dette er den ultimate
utholdenhetsutfordringen!
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Lørdagen jeg ble i overkant kjent med
Ferista – Skistua
Av Gudmund Toverud Høglund

For sikkert ganske mange av dere
som er her er nå, som stortsett er
med på trening – så er nok jeg et
ganske ukjent ansikt nå for tiden.
Dessverre må jeg nok regnes som
en veteran i NTNUI sammenheng
uansett. Og etter mange år på
dette NTNUI-kjøret, var det på tide
å finne noe annet spennende og
ikke minst variert å gjøre. Hva
passer
vel
bedre
enn
litt
Everesting1? Kort sagt, ganske mye
mer. Egentlig.
En grytidlig lørdagsmorgen i slutten av august, regnet truer sterkt fra
oven på usedvanlig trøndervis. Og de fleste studenter er egentlig opptatt
med å avslutte fadderuka med brask og bram, men hvorfor være som alle
andre? Men før starten gikk fra Skyås klokka 05:11, hadde pizza blitt laga,
sykkelen hadde fått full shining hos HankSport-Jakob, sportsdrikka var
blanda og iPod shuffle’en var lada (lenge leve 20 timer avspillingstid).
Treninga får dette var glemt da. Men men – ta seg tida, så går detta fint.
Den irske forfatteren Samuel Beckett har sagt det fint: «Alle mennesker
blir født gale. Noen fortsetter å være det.» Det må da værra lov.

Everesting vil si å sykle samme motbakke, til du oppnår like høydemeter stigning, som Mount
Everest på 8848 meter over havet. Kort sagt, langdrygt opplegg.
1
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Så til hvordan selve dagen gikk seg til
05:11 Sekken fylt med godsaker og
Bianchi’en ruller fra Skyås. Klar for
en litt ekstra lang dag. 05:41
Starten går fra Ferista, sekken med
alle godsakene er satt igjen i bånn.
06:02 Himmelen åpner seg på
trøndervis,
og
skotrekkløse
Gudmund sukker. 07:10 Første
bilist
observert.
En
militærtjenestebil. Med vinkende
tilskuer på lasteplanet. 08:15 Første
menneske
observert
løpende.
09:55 De første 10 rundene er
unnagjort. Og jeg tar meg den
planlagt ”langpausen”, mens jeg
sitter på fortauskanten og gomler
pizzastykker, ruller en lett forfjamset
Niklas Dyrhaug forbi. 10:50 Samme
militærtjenestebil, samme tilskuer
på lasteplanet. Denne gangen
11:40
klappende.
Første
besøkende,
Kristian
Johansen
ankommer. Deilig. Tore, Bjarte og
Steinar kan vente litt igjen da.
12:34 Endelig har jeg fått skikkelig
varme i beina. Etter regnværet til å
starte med. 13:00 Kristian holder
meg
fortsatt
med
selskap
(namaste). Kroppen og beina føles
fortsatt fine, men nettopp merka på
nærhold at reaksjonsevnen er
svekket. Men det ble et mislykket
forsøk på å lage fårikål.

13:40 Jeg har fått en heiagjeng.
Anna Jensen, Ingrid Tveten og Siri
Stensgård titter innom ens æren,
trivelig! 14:10 To er blitt til tre, og
Sebastian Grorud henger seg på.
15:30 Jammen dukker det ikke
opp
enda
flere.
Jakob
Mestvedthagen
og
Gaute
Hallingstad rekker å komme i det
jeg har unnagjort 20 runder, og får
dermed æren av å stå og se på at
jeg gomler litt mer pizza. 16:45
Jeg er forlatt, men ikke aleine.
Tore, Bjarte og Steinar er tilbake.
18:30 Eirik Marthinsen tar turen
innom for å si hei hjem fra jobb.
19:30 Legger merke til at det
begynner å bli mørkere. Kommer
samtidig på at planlegginga har
ikke helt tatt høyde for det. Lykt
har jeg jo ikke. 20:27 Lykta
ankommer! I form av Jakob
Mestvedthagen, som ble HMS20:35
ansvarlig til siste slutt.
Jakob tok dessverre med seg
regnet og. Jævla skotrekk. 22:10
DJ’en Steffen har ankommet
bakken. Og partyfaktoren blir
umiddelbart skrudd opp til 5000.
22:27
Everesting
fullført.
Overraskende pigg. Men tviler på
at det blir en gjentakelse.

Story fra everestingen
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Everestingens bunnpunkt: Da jeg
kom på at jeg glemte å ta med
skotrekk, i det det begynte å regne
etter 20 minutter. Og beboere på
Skyås uansett ikke ville være våkne
før om 3-4 timer.
Everestingens midtpunkt: Å bremse
bak alle bilistene nedover. Brukte
opp helt nye bremseklosser...
Everestingens topppunkt: Å synge
med på Bigbang – Girl In Oslo,
sammen med sjåfør/DJ/flomlyset
Steffen Bakker og
syklisten/dugnadshelt/mindre
flomlyset/motivatoren/ Jakob
Mestvedthagen, underveis på siste
runde.

•

•

Hva går med i løpet av (nesten) én dag på sykkelsetet?
•
4 x 1,5l med sportsdrikk
•
1 x 1,5l Urge
•
1 x 1,5l vann
•
1 x Hjemmelaget pizza, type stor langpanne
•
1 x 8 rundstykker typen Hatting Grove rundstykker 58%
med nugatti
•
1 x pose Laban seigmenn
•
3 x First price banan
•
4 x Radioresepsjonen radiosendinger
•
En del Jahn Teigen. Både Optimist og Mil etter mil.
•
Garmin Forerunner 310XT, rip. Derfor man har backup.
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hjelper deg!

Du kjenner deg sikkert igjen;
lommebuka lider hver gang du skal
på fylla. En six-pack fra Bunnpris er
vel så greit, men du ønsker å vite hva
du
bør
velge!
Fiskebeinerns
eminente testpanel gjør din hverdag
enklere og hjelper akkurat deg med
å plukke ut den beste og av de
rimeligste ølene du finner i din lokale
matbutikk.
Testpanelet bestående av meritterte
NTNUIere kunne ikke drømme om
bedre utfordring. Testen foregikk slik
at øl av 8 forskjellige merker ble
servert i 8 omganger uten at
testdeltagerne fikk vite hva slags øl
de ble servert. Redaktør tok rollen
som
kontrollør
og
beroliget
deltagerne om at det var rundt 2,5
dl per runde per pers, noe det raskt
ble konstatert bare var fjas.
Promillen steg, men noen skikkelig
vinner kom vi ikke frem til, men i
etterkant kan vi si oss enige i at Aas
overraskende nok var testens beste.

Kort introduksjon av deltagerne:
Olav
Vesøl:
Slankeguru
og
hobbyfisker. Gjerne observert med
et trålegarn og en Sommersby Cider
i Bodegaen.
Jakob Hanserud: Hobbydrikker og
idrett m/alkohol ambassadør. Ofte
observert på fest, gjerne sammen
med en sterkøl med høy APK-verdi
fra Sverige, favoritt: Sofiero.
Christian Berge Foyn: Rennhode og
grunnlegger av Jardar Spesial. Ofte
observert i køen for bortviste utenfor
samf.
St. Valadus 12: Testens desidert
mest erfarne og krysningen belgisk
munk/NTNUIer er en vanvittig
kombinasjon
i
dette
gamet.
Chuggeskillsa er vi noe usikre på da
han nyter selv den mest lunkne og
varme dahls til det fulle.
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#1 Aas
«Nydelig balanse»
«Smaker det man kjøper på
samfundet»
«Det er Dahls jeg mener»
«Meget leskende»
Chuggefaktor: «enkel», «sklir ned»
#2 Seidel
«Verre»
«Ganske dritt ass»
«Smaker regnvann fra Bergen»
«Oppkast av en ettersmak»
Chuggefaktor: «Umenneskelig»,
«NEI, NEI og NEI!»
#3 Borg
«Å fy det der smakte Sofiero!» - J
«Jævlig bitter ettersmak» - Foyn
«Nei, denne var god» - st. v
«Langt bedre enn den forrige» - O
«Kan vi helle den ut?» – J
Chuggefaktor: «Går ikke», «Spyr»

#5 Dahls
«Voldsomt tempo på den
øltesten!» - overstadig beruset
Olav
«Jeg er glad i øl når jeg kan drikke
i mitt egent tempo» - foyn
Motivasjonsord fra st. Valadus:
«Å drikke nå er en investering i
framtiden»
Chuggefaktor: «Gjennomsnittlig»,
«Helt jævlig», «Forferdelig å få
ned»
#1 Ringnes
«Det som gjør denne ølen
særegen er en fantastisk dybde
som strekker seg over
smaksløkene og landet forøvrig» –
st. v
«Alle smaker likt» - Olav
«Lukta dritt i alle fall» - J
Chuggefaktor: Foyn vrir seg i
smerte

#4 Isbjørn

#7 Pokal

«Frysninger langt ned i ryggraden»
- Foyn
«Nok engang kjempegod øl» - st v
«For en pils» - Olav (begynner å
blir varm i trøya)
«Bryggmester Torgersen serverer
en kjempeøl!»
Chuggefaktor: «Det noe jævlig
dritt, men det går ned»

«Lukter noe jævlig dårlig» - en
fysisk J
«Hvor mange er det igjen?» sensuret krøpling
«Fysisk» - foyn
«Sinnsykt god 10/10» - st. V
Chuggefaktor: «Ganske bra»,
«Gleder meg til sterkøltesten»,
«Denne var digg»

PS! Ølene er sortert i den rekkefølgen de ble drukket og ikke utifra hva testpanelet mente smakte best.
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#8 Tuborg
«Foyn er vinnern» - ropes etter
chugging på direkten
«Dette er øl» - st. v
«Ikke god, rett og slett» - J
«Orker ikke det her ass» - J
Chuggefaktoren: «Endelig er jeg
full nok til å prate med jenter» - O
Øl 4 og Jakob har begynt å bli fysisk

Testpanelet gyver energisk løs på den første ølen
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FISKEBEINER’N

Ja til mer «Klister i øret»!
Vi
mottok
denne
bekymringsmeldingen
tidlig
i
august, og har valgt å publisere
leserbrevet i sin helhet, i et håp om
å nå ut til majoriteten av
Fiskebeinerens lesere. Jon beskriver
og setter lys på et sårt og
tabubelagt tema og beskriver en
ukultur som begynner å bre seg i
gruppa: å være normal
Denne
høsten
har
skandaleprogrammet «Ex on the
beach» slått inn som en Tsunami
over det norske reality-publikum.
Reaksjonene blant seerne har ikke
latt vente på seg, og VG beskrev
serien som «Kun sex og drama». Til
og med tidligere «Paradise Hotel»deltakere har fortalt at de ble
sjokkert av all dramaet som utspilte
seg på skjermen, noe som vitner om
at produksjonsselskapet virkelig har
sendt kremen av norsk ungdom ned
til Mauritius for å «drekke, pule og
slåss».

Personlig må jeg innrømme at jeg
gned meg i hendene og storkoste
meg da jeg så den første
episoden. Samtidig fikk det meg til
å tenke. Er det nok drama i NTNUI
Langrenn? Scenene som utspilte
seg på skjermen lignet noe jeg
aldri har opplevd i NTNUI
Langrenns moderne historie, det
vil si siden jeg selv entret NTNUI i
fjor høst. Som tidligere beboer i
norges
desidert
beste
idrettskollektiv, Bøcks Palace,
hadde jeg hørt rykter om noen
legendariske fester som hadde
funnet sted i Bøcks, men selv disse
kom til kort mot det jeg så på TVen i om ikke beste sendetid, så i
alle fall nest best sendetid på
favorittkanalen min FEM.
Det var bodyshots, veltrente
overkropper innsmurt i olje,
sekskanter, «flasketuten peker på»,
bitching
og
hudfletting
av
ypperste varemerke. Etter å ha
sett flere episoder må jeg si at jeg
er fascinert, samtidig som jeg er
litt skuffet. Hvor blir det av alt
dette på langrennsfestene? Det
eneste jeg kan finne igjen er
veltrente overkropper, som de
aller fleste med unntak av
undertegnede innehar.
Redaksjonen lar seg stadig imponere over
Jons orginale valg av festantrekk
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Uten å nevne navn ønsker jeg å
trekke frem et medlem av
langrennsgruppa som et eksempel
til etterfølgelse når det gjelder å
skape drama i langrennsgruppa.
Vedkommende meldte seg på
Bruksvallarna-samlingen i fjor altfor
sent, og det skulle ikke mer til før
helvetet var løs. For hvilken bil
skulle vedkommende nå sitte i? Og
ikke minst, hvilken hytte skulle han
nå plasseres på? Ikke nok med det,
fyren var i tillegg slu nok til å skaffe
seg sengeplass slik at stakkars
Jacob Tønnesen måtte sove på
sovesofaen i stua. Det var ingen tvil
om at denne fyren skapte
sjokkbølger
hos
ledelsen
i
langrennsgruppa allerede på sin
første samling med gjengen, og jeg
mener absolutt at det trengs flere i
langrennsgruppa.

Fiskebeinerredaksjonen gir prisen for
årers forbilde til Melina Johnsen, og
håper langrennsgruppas medlemmer kan
hente inspirasjon fra Melina på treninger
utover høsten.

Jeg har en drøm. En drøm om at
langrennsfestene en gang kan ligne
på de festene som er inne på «Ex
on the Beach», og at det blir mer
drama enn noensinne i sesongen
2018/2019. Om det en gang blir
10% av hva det er inne på «Ex on
the Beach» skal jeg være fornøyd.
Det blir kanskje ikke «Pikk i øret»
med det første, men kan jeg i det
minste få litt «Klister i øret» eller
noe i den duren? Amen
XOXO,
Drama-Jon
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